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Potkali se před polednem dva známí. Otec promlouval, učil, povzbuzoval …, otrávit svoje spolupracovníky na 

Jeden vypadal dost otráveně, druhý se jak mu ukládá povinnost pastýře pracovišti, členy své rodiny a je-li těch 
zdál být v pohodě. Mluvili spolu a po Církve. Jistě že časem budou k dispozici otrávených více, pak časem dokážou 
chvíli ten v pohodě se ptá toho otráve- promluvy a homilie, ale jedno je známo otrávit i celou společnost. No a v 
ného:  „Co jsi nějaký naštvaný?“ „Kdo už nyní. Papež apeloval na to, že otrávené společnosti se špatně žije, což 
by nebyl, poslouchal jsi ráno v televizi opravdová obnova člověka začíná není třeba nám v republice české 
přehled zpráv? To je prostě hrůza: tu obnovou uvnitř, tam, kde je rozum, dvakrát připomínat.
vražda, tam zase nějaká dopravní vůle, srdce a svědomí člověka. To, čím Jedno je ale jasné: Máme-li na celém 
nehoda, tam zase nějaká krádež, tu se pak projevuje, je už jen důsledek světě tolik mládeže, která se umí smát 
záplava, tam zase někoho přepadli… To toho, co je v nitru. Čtyřiadvacet (ne škodolibě), která se umí modlit, 
je prostě hrůza na pokračování!“ „ No mladých přijalo z rukou Svatého Otce která se snaží žít s Kristem, která se učí 
to je právě ono. Já bych se ráno na svátost biřmování. I v tom je jakási stavět na evangeliu jako skutečné 
zprávy vůbec nedíval, přece nebudu symbolika. Pán Ježíš si povolal dvanáct normě, která v papeži poznává 
začínat den pohárem Jobových apoštolů, jeho náměstek udělil svátost náměstka Ježíše Krista, o němž řekl 
zvěstí…“ „Ty se nedíváš na zprávy?“ křesťanské dospělosti dvojnásobku. Je první papež v dějinách, že on jediný 
ptá se otrávený. „Zcela výjimečně, ale biřmování z rukou Svatého Otce (Kristus) má slova života věčného. Pak 
ráno zásadně ne, protože vím, že se vzácnější, než z rukou kteréhokoliv to s tím naším světem není ještě tak 
dohromady nic pozitivního nedozvím a biskupa, či kněze, který má v konkrét- zlé. Vidím v této mládeži veliký příslib 
tak proč si kazit den hned po probuze- ním případě možnost biřmovat díky budoucnosti, pokud zůstanou ve své 
ní?“ „To jsi tedy šťastný člověk.“ pověření biskupa, nebo mu to v víře pevní a budou ji chtít rozvinout do 
odpovídá po chvíli překvapeného individuálních případech umožňuje 

naděje a lásky. Vzpomínám si na slova 
mlčení ten otrávený. Toto setkání není Kodex církevního práva? Zajisté ne, 

Jana Pavla II. po své inaugurační mši 
pohádka, ani legenda, ale skutečnost. A protože prvním a jediným udělovate-

svaté (22.10.1978), kdy po poledním 
když se ještě dozvíme, že celý den bude lem svátostí je sám Ježíš Kristus, 

Anděl Páně nazval takovou mládež 
pršet, že hrozí bouřky, silný vítr a viditelně v té chvíli reprezentovaný  tím 

nadějí světa, církve i svou nadějí a 
kroupy, tak nás to asi radostně kterým biskupem, výjimečně knězem, 

nemýlil se. A mladí jej milovali a vůbec 
nenaladí. Jo, taková je realita. Jenomže nebo v Austrálii dokonce papežem. 

jim nevadila jeho hůlka, třesoucí se 
realita je i jiná, jenže se o ní moc nepíše Duch Svatý dává  sedmero darů 

ruka, či bolestí a nemocí poznamenaná 
a nemluví,- tedy alespoň ne u nás. naprosto stejných, ale v této chvíli 

tvář.V červenci totiž proběhlo v Austrálii jakoby z dálky zaznívalo ono Kristovo: 
Uvažujme o tom v našich poměrech, světové setkání mládeže. Díky sateli- „Jako mně poslal Otec, tak já posílám 
kde slyšíme často ironické poznámky, tům bylo možno sledovat setkání vás…“
které by obstály  tak před dvaceti lety mladých se Svatým Otcem Benediktem Přenosy jsme mohli sledovat v různých 
na různých univerzitách marxismu-XVI. - a bylo to velkolepé, krásné a i pozdních nočních hodinách, protože 
leninismu a u nás se bezmyšlenkově bezprostřední. Bylo nádherné vidět tu mezi námi a Austrálií je časový rozdíl. 
opakují…! Že by tolik lidí a tolik záplavu mladých, kteří přicestovali, Navíc u nás souběžně probíhalo setkání 
národů šlo špatnou cestou a jen my aby byli několik dní spolu, aby se dělili mládeže z České i Slovenské republiky 
díky stále praktikovanému ateismu a o radost z víry a aby se nechali pro na Velehradě. Je skoro škoda, že naše 
pohanství  jsme šli tou správnou svůj další život povzbudit Kristovým media téměř neinformovala, ale s chutí 
cestou?  Všem rodičům přeji dobré, náměstkem, kterému po celou dobu hned věnovala pozornost papežově 
moudré a šťastné děti, ze kterých nehasnul úsměv na tváři. Austrálie je omluvě za mravní skandály, které se v 
vyrostou moudří dobří a šťastní lidé. ale pořádně daleko a tak se tam historii udály a ve kterých měli svou 
Jenomže to nepadá nějak samo z nebe. nemohli dostat všichni, kdo by chtěli. účast kněží. Jistěže je třeba pojmenovat 
Začněme podle Svatého Otce Benedikta Byly tu pro řadu mladých problémy zlo zlem, ale taky dobro dobrem. K 
XVI. zevnitř, ne s pohárem Jobových finanční, nebo z některých zemí prostě tomu pojmenování dobra dobrem naše 

nemohli vycestovat, takže kdyby tam media ještě nedorostla, proto můžeme  zvěstí z ranní televize…
byli všichni, kteří upřímně chtěli, bylo potkat nejen ráno řadu lidí otrávených. 
by to moře ještě daleko větší. A Svatý Otrávený člověk může ale zase jen                                            P. František
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kościołów pisze paní M. Tvrdá:   „Poznaj siebie, a zobaczysz własne zdejší rodačka, která sdílí v našem 
ograniczenie, gdy zaś raz je poznasz, místeckém společenství s námi svou účast, 

I když počasí nebylo nejlepší, bylo chladně-przygotujesz się do przyjęcia innych, którzy řekla o tom, jak zde vyrůstala, jak se  zde v 
ji, později i pršelo, náplň a očekávání cię uzupełnią i wzbogacą.” Horní Lomné žilo, když byla ona tehda 
našeho společně sdíleného pobytu bylo 

malá. Bylo to velmi zajímavé povídání, 
navršeno plnou mírou spokojenosti, a to jak Michel Quoist

mnoho jsme se od paní Novákové naučili. náplní duchovní, tak i společenskou.
Paní Nováková má v současnosti již „Nasze życie upływa wśród ludzi, w V krásném prostředí Beskyd stojí krásný 
požehnaných 86 let a má syna kněze – każdym sercu zostawiasz swój ślad. Po hrčavský kostelík. Cesta k němu vedla do 

tym pozna świat uczniów Chrystusa, że Mons. Bohuslava Nováka, který působí v kopce, ale nikomu z nás to nebránilo k 
chcą zawsze w miłości trwać.” němu přijít bez problému, bez „zadýchání Kravařích. Paní Nováková se velmi, velmi 

se“, i když mezi námi byli i senioři  vyššího těšila, že přijde s námi na tento výlet – 
Czy zdajemy sobie sprawę, że czas wolny a právem řečeno požehnaného věku. Zde v duchovní i společenskou pouť – do svého 
przeżyty wspólnie w gronie przyjaciół, 

podhůří, v krásném kostele na Hrčavě jsme rodiště.znajomych na wycieczce czy w czasie 
měli mši svatou slouženou P. Mgr. Pak jsme šli dolů pod kostel a tam v odwiedzin może również uczyć, może 
Januszem Kiwakem. Mše svatá - slova malebném údolí byla – vlastně je – krásná wzbogacać kulturalnie i społecznie, może 
Duchovního Otce, kterými k nám promlou- kaplička Panny Marie Lurdské, kde jsme se pogłębiać naszą duchowość oraz 
val ve svém kázání, ale i zpěv za doprovodu przeżywanie wspólnej modlitwy? Może pomodlili svatý růženec za obě společenství 
varhanice a pak společná modlitba nás nawet sprawić, że ci, którzy myślą tylko a vůbec za všechny. Zapálili jsme  svíce a 
velmi potěšily. P. Mgr. Kiwak nás obdařil o sobie i nie potrafią współżyć z innymi, zazpívali jsme píseň AVE MARIA. 
krásnými pozdravy z místního kostelíka a w gronie przyjaciół i członków wspólno- Myslím si, že v roce 150. výročí, kdy se sv. 
také nám všem dal  kněžské požehnání.ty staną się lepsi i bardziej otwarci na Bernadetě zjevila Panna Maria, by mohla 
Ze slov pana kostelníka jsme se dozvěděli dobro swego bliźniego.

být i tato společně prožitá pouť krásným Nasza wspólnota Sympatyków Radio mnoho o historii kostela, o všech těch 
duchovním, ale i spolu sdílejícím společen-Maryja nawiązała w roku 2005 bliskie krásných věcech ve vnitřku např. o křti-
ským zážitkem, který nadlouho zůstane kontakty i przyjaźnie z wspólnotą telnici, o krásném lustru, o nádherných 
nám všem v paměti. seniorów „La vie Montante” z Mistku, obrazech v kostele, o varhanách a o spoustě 
Těšíme se na to, že zase my z Místku którą prowadzi pani Bc. Marie Tvrdá, jiných věci. Také jsme poznali paní, která 

koordynatorka diecezyjna. Pierwsze pozveme a uvítáme na podzim Vaše kostelík nádherně zdobí, jak květinami, tak 
wspólne spotkanie odbyło się w naszym společenství a všechny, kteří budete chtít i ubrusy a vším, co je k výzdobě kostela 
kościele św. Alberta w Trzyńcu. Ksiądz přijít a poznat krásy a zajímavosti zapotřebí.  Dozvěděli jsme se, že tam kdysi 
proboszcz wtedy zapoznał naszych gości Frýdku-Místku a jeho okolí!“pobývala ( a teď tam má hrob) paní 
z historią kościoła. Później ks. dziekan    Hlaváčová, babička české herečky paní J.Maňák odsłużył Mszę Świętą w kaplicy Dziękujemy księdzu proboszczowi Hlaváčové. Hrob jsme také viděli a na Osówkach. Goście zwiedzili także Kiwakowi z Jabłonkowa za celebrowanie pomodlili jsem se u něj. Pan Vojkovský muzeum. Następnie my wyjechaliśmy z Mszy Świętej i miłe przyjęcie pomimo vyprávěl, jaké to bylo ještě předtím, v době rewizytą do Mistku, zwiedzając trzy 

tego, iż w tym samym dniu jeszcze raz když tam paní Hlaváčová žila a  pobývala. kościoły. Kościół św. Jakuba, św. Jana i 
wyjeżdżał na Hrczawę, by odsłużyć On byl tehdy malý chlapec a spolu s Pawła oraz kościół Wszystkich Świętych. 
Mszę Świętą dla dzieci, które przyjęły ostatními si pochutnával na buchtách, Wtedy Mszę Świętą celebrował ks. 
pierwszą Komunię Świętą. Jest to piękny které jim paní Hlaváčová pékávala.dziekan J. Maňák z Mistku.  W paździer-
zwyczaj tzw. Białego Tygodnia, w Pak jsme všichni šli lesní cestičkou ke kapli niku 2006 roku obydwie wspólnoty 
którym dzieci wraz ze swymi rodzicami Panny Marie Lurdské, která je postavená v wyjechały do kościoła Matki Bożej 
w ubiorach komunijnych przychodzą Frydeckiej w Jaworzynce oraz do malebném lesíku, a kde také je i voda, 
każdego dnia, by uczestniczyć w Mszy Bukowca – do kościoła pw. Wniebo- kterou již mnozí byli uzdraveni.

wzięcia Panny Marii. Mszę Św. odprawił Náš pan průvodce a správce  této kapličky, Świętej. Dziękujemy bardzo państwu 
O. Syrach OFM. W ubiegłym roku kterou udržuje spolu se svou manželkou, Vojkovskim, którzy starają się o kościół i 
wspólnie zwiedziliśmy zamek frydecki, nám přiblížil historii vzniku kaple Panny kapliczkę Lurd. Pan Vojkovski bardzo 
kościół św. Krzysztofa oraz kaplicę w Marie Lurdské. Zde jsme se pomodlili obszernie zaznajomił nas z historią 
Hájku. Mszę świętą w Bazylice minor společně Anděl Páně, a vůbec nám nevadilo, kościoła, podziwialiśmy jego encyklope-
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii že proud deště zesílil. Duchovní zážitek a dyczne wiadomości, tak samo jak piękne 
Panny odprawił ks. proboszcz J. Jessel. vodu jsme si „vzali“ s sebou. udekorowanie kwiatów przez panią 
Oczywiście podczas każdego wyjazdu Pak naše cesta pokračovala do Horní Vojkovską.
najważniejsza była Msza Święta oraz Lomné, kde je kostel Povýšení Svatého Dziękujemy także pani organistce. 
wygłoszone Słowo Boże przez kapłanów. Kříže. Kostel se nachází vysoko v beskyd- Wielkie Pan Bóg zapłać księdzu probosz-
Pamiętaliśmy zawsze na modlitwy oraz ských horách a k němu nás dovedlo mnoho czowi z Sałajki – Edwardowi Cokotowi 
intencje za chorych, za nasze parafie i 

úspěšně zvládnutých schodů. Jsem za przedstawienie historii kościoła oraz 
wspólnoty.

přesvědčena, že i všichni věkem mladší, za miłe przyjęcie na plebanii. Nasze W tym roku 20 maja seniorzy z La vie 
jsme úplně žasli nad tím, jak ti starší więzy przyjaźni utrwaliły się, a teraz Montante, Sympatycy Radio Maryja 
senioři to hravě zvládli, bez potíží, díky pozostaje dzielenie się wszystkimi oraz parafianie z naszego kościoła 
Bohu a Panně Marii. Všechny nás zde otrzymanymi darami Bożymi z tymi, wyjechali do Hrczawy zwiedzić kościół 
přivítal místní duchovní správce P. Edward którzy z różnych powodów nie mogli pw. św. Cyryla i Metodego oraz do 
Cokot, který nás seznámil s historií kostela Górnej Łomnej do kościoła pw. wziąć udziału w naszym wspólnym 

Podwyższenia Krzyża Świętego. O tym a dal nám kněžské požehnání, za které wyjeździe.
jak przeżywali seniorzy z Frydku- jsme mu byli vděční.
Mistku nasze wspólne poznawanie Při občerstvení nám paní Jana T. Nováková,                                Irena Szymonikowa

Wyjazd wspólnoty La vie Montante z Mistku oraz Sympatyków
Radio Maryja z Trzyńca na Hrczawę i do Górnej Łomnej
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Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu 
Najświętszej Maryi Panny z duszą i 
ciałem jest znana w Kościele i czczona 
o d  n a j d a w n i e j s z y c h  w i e k ó w.  
Przeświadczenie o tym, że ciało Matki 
Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, 
tak jak ma to miejsce w przypadku 
wszystkich innych ludzi, podległych 
skutkom grzechu pierworodnego, 
wyrażone zostało w ciągu historii 
Kościoła w wielu świadectwach, 
wzmiankach i śladach. 

Jak podkreślił Ojciec Święty Pius XII w 
Konstytucji Apostolskiej Munifi-
centissimus Deus, określającej jako 
d o g m a t  w i a r y  W n i e b o w z i ę c i e  
Najświętszej Maryi Panny, to odwiecz-
ne przekonanie w Kościele potwierdzają 
wyraźnie liczne świątynie oddane Bogu 
pod wezwaniem Maryi Panny Wniebo-
wziętej na długo przed ogłoszeniem 
tego dogmatu w 1950 roku. Świadczą 
o tym również święte obrazy otaczane 
czcią w kościołach przez wiernych. 
Niewątpliwie, potwierdza tę wiarę 
również krakowski ołtarz Wita 
Stwosza, przedstawiający Zaśnięcie 
Najświętszej Maryi Panny. Także księgi 
liturgiczne od czasów chrześcijańskiej 
starożytności tak we wschodnich, jak i 
w zachodnich obrządkach Kościoła, 
potwierdzają obchody liturgiczne tej 
tajemnicy wiary. Nazywają one to 
święto "Zaśnięciem" lub "Wniebowzięci-
em Świętej Maryi". Wszystkie one 
zgodnie stwierdzają, że gdy Matka 
Boża przeszła z życia ziemskiego do 
nieba, Jej święte Ciało z woli Bożej 
otrzymało to, co odpowiadało godności 
Matki Słowa Wcielonego i pozostałym 
przywilejom Jej udzielonym (cyt. za 
Munificentissimus Deus). 
Poza tym, bardzo ważnym argumen-
tem za zabraniem Maryi z jej ciałem i 
duszą do nieba jest fakt, że nigdy w 
historii chrześcijaństwa nie twierdzono, 
że w jakimś miejscu znajduje się jej 
grób. Gdyby chrześcijanie nie wierzyli 
we Wniebowzięcie Matki Chrystusa, z 
pewnością otaczaliby czcią i szacunki-
em miejsce jej wiecznego spoczynku, 
podobnie jak ma to miejsce np. w 
przypadku grobu św. Piotra czy innych 
Apostołów. 
Z czasem papieże nadawali temu 
świętu coraz bardziej uroczysty 
charakter. Św. Sergiusz I wprowadził 
Litanie, czyli procesje stacyjne w 
uroczystości maryjne, wymieniając 
obok siebie święto Narodzenia, 
Zwiastowania, Oczyszczenia i Zaśnię-
cia Najświętszej Panny Maryi. Leon IV 
poleca uroczyście obchodzić święto 
W n i e b o w z i ę c i a  Ś w i ę t e j  B o ż e j  
Rodzicielki. 
Również Ojcowie i Doktorzy Kościoła 
mówili o prawdzie Wniebowzięcia NMP. 
Szczególnym jej głosicielem był m.in. 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
św. Jan Damasceński. "Potrzeba było, 
by Ta, która rodząc zachowała niena-
ruszone dziewictwo, zachowała 
również i po śmierci swe ciało bez 
żadnego skażenia. Potrzeba było, by Ta, 
która Stwórcę w swym łonie jako 
Dziecię nosiła, przebywała w Boskich 
przybytkach. Potrzeba było, by 
Oblubienica poślubiona przez Ojca 
zamieszkała w niebieskich komnatach. 
Potrzeba było, by Ta, która widziała 
Syna swego na krzyżu i doznała w 
serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy 
go przy rodzeniu, oglądała tegoż Syna 
zasiadającego wraz z Ojcem. Potrzeba 
było, by Matka Boża posiadała to, co do 
Syna przynależy i otrzymywała cześć 
od całego stworzenia jako Matka Boga i 
s ł u ż e b n i c a  z a r a z e m " ( c y t .  z a  
Munificentissimus Deus). 
Teologowie i scholastycy podkreślali, że 
przywilej  Wniebowzięcia Maryi 
Dziewicy zgadza się w pełni z Pismem 
Świętym. Pośród świętych, przypomi-
nających o tajemnicy Wniebowzięcia 
wymienić można: św. Antoniego 
Padewskiego, św. Alberta Wielkiego, św. 
Tomasza z Akwinu, św. Ber-nardyna ze 
Sieny, św. Roberta Bellar-mina, św. 
Franciszka Salezego, św. Alfonsa czy też 
św. Piotra Kanizjusza. 
Dlatego właśnie Papież Pius XII, idąc za 
tradycją Świętego Kościoła Katolickiego 
w 1950 roku Konstytucją apostolską 
Munificentissimus Deus ogłosił dogmat 
o Wniebowzięciu słowami: "...ogłasza-
my, orzekamy i określamy jako dogmat 
objawiony przez Boga: że Niepokalana 
Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, 
po zakończeniu ziemskiego życia z 
duszą i ciałem została wzięta do chwały 
niebieskiej". Pośród argumentów 
teologicznych jakie Ojciec Święty 
wylicza uzasadniając tę prawdę, warto 

przypomnieć m. in., że Matka Boga jest 
najściślej zjednoczona z Boskim swoim 
Synem i dzieli Jego los. Skoro więc 
poczęła Jezusa - Zbawiciela, karmiła, 
nosiła na rękach, niemożliwym jest, 
aby po ziemskim swym życiu została 
od niego oddzielona ciałem. Jezus 
Chrystus też jako najdoskonalszy 
wykonawca prawa, który uczcił 
odwiecznego Ojca, nie mógł nie uczcić 
swej ukochanej matki. 
Koniecznym było, aby Maryja Dziewica 
najściślej zjednoczona ze swym Synem 
w walce z szatanem, mająca doprowad-
zić do najpełniejszego zwycięstwa nad 
grzechem i śmiercią, została wzięta z 
duszą i ciałem do nieba. Tak jak 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest 
zwycięstwem nad grzechem i jego 
skutkami, w tym śmiercią, "tak trzeba 
było, aby wspólna walka świętej 
Dziewicy i Syna zakończyła się dziewic-
zego ciała". Maryja Niepokalana w 
swoim poczęc iu,  nienaruszenie  
dziewicza w Boskim macierzyństwie 
osiągnęła jakby najwyższą koronę 
swoich przywilejów poprzez zachowa-
nie od zepsucia grobu, "aby na podo-
bieństwo Syna, po zwycięstwie nad 
śmiercią, z duszą i ciałem zostać 
wyniesioną do najwyższej chwały nieba 
i tam jaśnieć jako Królowa po prawicy 
tegoż Syna, nieśmiertelnego Króla 
wieków". 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
podkreśla: "Wniebowzięcie Maryi jest 
szczególnym uczestniczeniem w 
Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzed-
zeniem zmartwychwstania innych 
chrześcijan".

                                                sanctus.pl

Vatikán. Ve Vatikánu skončil mezinárodní seminář nazvaný „Politika – náročná forma 
lásky,“ pořádaný z iniciativy Papežské rady „Iustitia et Pax“. V jeho závěru předseda 
tohoto úřadu shrnul zásady a hodnoty obsažené v katolickém sociálním učení, které jsou 
základem angažovanosti věřících ve veřejném životě. Při té příležitosti vypočítal „8 
blahoslavenství politika,“ která zformuloval jeho předchůdce v Papežské radě „Iustitia et 
Pax,“, Boží služebník, kard. Francois Xavier Nguyen Van Thuan:

„Blahoslavený politik, jenž si je vědom své role;
blahoslavený čestný politik; 
blahoslavený politik, který pracuje pro společné, nikoli vlastní dobro;
blahoslavený důsledný politik, dodržující volební sliby;
blahoslavený politik, který přináší jednotu založenou na Kristu a hájí ji;
blahoslavený politik, který umí naslouchat lidem před volbami, během nich i po nich;
blahoslavený politik, který se za žádných okolností nebojí pravdy;
blahoslavený politik, který se nebojí médií, protože ve chvíli soudu se bude zodpovídat 
jenom Bohu.“ 

                                                                                             www.radiovaticana.cz

a

Osm blahoslavenství politika 
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K akcím, které probíhají po celém světě v rámci tomu, že byl členem synedria. Bylo-li tomu tak, výsledkem jasného a nadpřirozeného zjevení se 
roku sv. Pavla bychom se rádi zapojili i v naší pak by v době umučení Štěpána, kterého se sám vzkříšeného Krista tomuto nesmiřitelnému 
farnosti. Od září se budeme v MOStu zamýšlet zúčastnil - hlídal pláště mužů kamenujících nepříteli a pronásledovateli církve. Pavel o tom 
nad jednotlivými apoštolovými listy a v Štěpána (Skutky apoštolů), musel být nejméně mluví jako o posledním zjevení se Pána Ježíše po 
návaznosti na to by byla možnost setkání na faře jeho vzkříšení ( 1 Kor 15, 8) Nemůže být třicetiletý, protože žádný Žid nemohl být do 
k prohloubení znalostí jednotlivých textů. A toto uspokojivě vysvětleno žádným poukazem na synedria volen před třicátým rokem svého 
by mělo být dále inspirací jít dále do hloubky – Pavlovu nemoc či na halucinace. Evangelista života. Zdá se, že nebyl ženatý (srv. 1 Kor 7,7) a 
osobně při četbě Písma sv., v rodinách, v Lukáš poznamenává, že se Pán zjevil Pavlovi na po zdravotní stránce trpěl slabostí a nějakou 
menších společenstvích. určitém místě nedaleko Damašku (Sk 9, 3), že neznámou nepříjemnou nemocí.
Když se zeptáte lidí na apoštola Pavla, většina o jeho zjevení bylo doprovázeno velikým světlem O jeho mravnosti před obrácením můžeme 
něm ví pouze to, že pronásledoval křesťany, že (9,3), o němž Pavel prohlásil, že bylo jasnější než usuzovat ze sedmé kapitoly listu k Římanům, kde 
spadl z koně když jel do Damašku, oslepl a poté polední slunce (26, 13), že při něm k Pavlovi mluví o svém vnitřním životě. Byl tehdy 
uvěřil v Krista, v lepším případě pak, že podnikl promlouval hlas, který slyšeli všichni ostatní (9, pronásledován vědomím hříchu, které bylo 
nějaké misijní cesty a je nazýván Apoštolem 7), ačkoliv mu nerozuměli (22, 9). Následkem vzbuzeno známostí Zákona. Přitom shledával, že 
národů. Uznejte, že je to trochu málo znalosti o tohoto zjevení Pavel oslepl, všichni jeho není schopen činit dobré, které by chtěl činit, 
autorovi, s jehož dílem se setkáváme téměř při spolucestující to pozorovali. Objektivní charakter naopak, že se ho přidrží zlé, které by chtěl ze 
každé mši svaté, jehož dílo tvoří podstatnou část tohoto zjevení je mimo všechny pochybnosti. svého života eliminovat (Řím 7, 19). Teologové 
Nového zákona.  Za povšimnutí stojí i některé subjektivní všech dob diskutují o tom, zda se tato kapitola 
Proto dříve, než se ponoříme do bohatství okolnosti tohoto děje. Když ze záře nebeského vztahuje na zkušenosti obráceného či neobráce-
Pavlova díla, přibližme si alespoň stručně jeho světla promluvil neznámý hlas, Pavlovou ného člověka. Není však pochyby, že Pavel v ní 
curriculum  vitae. samozřejmou reakcí byla otázka: „ I kdo jsi, 

Pane?“ (9,5). Odpovědi „Já jsem Ježíš“ by Pavel 
Šavel – sv. Pavel asi těžko uvěřil, kdyby jeho mysl nebyla už 

zpracována tím, co prožil při smrti Štěpána. Nyní 
ten jediný záblesk nebeského zjevení ho Šavel (hebr. Saul = vytoužený, vyprošený od 
přesvědčil, že pravdu měl Štěpán a že všechna Jahve)
obvinění Židů proti němu byla mylná. Poznal Pavel (lat. Paulus = malý, nepatrný, vedlejší 
také, že jemu samému se otvírá nový svět římské jméno, které nosil již od svého mládi, 
poznání. Součástí jeho přerodu bylo povolání ke nikoli až po své konverzi)
službě evangeliem pohanskému světu. Pavel je 
přijal a byl naplněn Duchem pro tento nový úkol Naše představy o Pavlovi jsou velmi ovlivněny 
(9, 10- 19). Lukášovými Skutky apoštolů, které věnují 
Pavel neznal pozemského Ježíše. Jen zřídka největší část svého obsahu Pavlovu obrácení a 
cituje nebo naráží na Ježíšova slova. Výslovně působení. Sám Pavel věnuje své osobě a 
také zdůrazňuje, že evangelium, které hlásá, obrácení jen několik, spíše běžných poznámek. 
nepochází od lidí, nýbrž že je „přijal ze zjevení Jak je ale zjevné, apoštol Pavel je jednou z 
Ježíše Krista“ (Gal 1, 11), což ovšem nikterak mnoha důležitých postav v našich křesťanských 
nevylučuje, že toho mnoho převzal od křesťan-dějinách. 
ských obcí, v nichž žil po svém obrácení. Šavel - apoštol Pavel- se narodil v Tarsu v přísně 
Pavel započal plnit svěřený úkol bez odkladu. V židovské rodině někdy kolem začátku prvního 
listě Galaťanům píše, že ztratil nějaký čas v století. Tarsus  bylo rušné hlavní město Cilicie v 

mluví o vnitřním napětí člověka, který žije pod Arábii (Gal 1, 17). Snad se tak stalo mezi jeho severovýchodním cípu Středozemního moře ( 
Zákonem, a ne pod milostí - a takovým on sám prvním svědectvím v synagoze (Sk 9, 22) a nyní jihovýchodní Turecko), bylo důležitým 
byl před svým obrácením. Horlivost, kterou konečným útěkem z Damašku (9, 23-25). Je obchodním, dopravním uzlem, bylo proslaveno 
vyvinul při pronásledování církve, může být docela možné, že otřes jeho mysli byl tak filosofickými školami a lékařstvím. Není známo, 
vysvětlena úsilím činit pro Pána Boha něco, čím pronikavý, že si vyžádal určitého času soustředě-zda Pavel navštěvoval některé z těchto 
by sám utišil své svědomí a kompenzoval zlo ve ní v samotě. Zvrat v jeho myšlení překvapil jeho filosofických škol, jisté však je, že neunikl před 
své duši. přátele stejně jako jeho samého. vlivem myšlení a života svého rodného města. 
Druhým bodajícím trnem v jeho mysli byla Pavlova víra, že Ježíš je Mesiáš, způsobila Pavel byl vychován podle tradičních židovských 
Štěpánova smrt. Podle Šavlova myšlení Štěpán roztržku mezi ním a jeho bývalými židovskými zásad. Naučil se znát Písmo a ovládat hebrejský 
byl rouhač a byl Zákonem po právu odsouzen. kolegy v Damašku (9, 23). Pro záchranu svého jazyk. Znal také aramejštinu (tou pravděpodobně 
Na druhé straně však Štěpánova argumentace života musel Pavel Damašek opustit. Nevěřili mu hovořila jeho rodina v soukromí), řečtinu a 
byla tak pádná, že nemohla být pominuta či však ani učedníci v Jeruzalémě, dívali se na základy latiny. Byl podle tehdejšího židovského 
dokonce vyvrácena. Malou chvíli před svou něho jako na vlka, který si oblékl ovčí roucho, zvyku vyučen řemeslu - naučil se zhotovovat 
smrtí potom Štěpán prohlásil, že vidí vzkříšeného aby tak mohl proniknout do stáda a zničit je. Do stany a této dovednosti využil i během svých 
Ježíše Krista. Radost, která v tom okamžiku kruhu apoštolů byl přijat teprve na Barnabášovu misijních cest, aby nebyl nikomu na obtíž. 
ozářila jeho obličej, dosvědčovala pravdivost přímluvu (9, 27). Hned potom započal stejné Ve svých dvanácti letech byl poslán do 
tohoto prohlášení.  Ta radost dávala Štěpánovu dílo, jaké předtím konal Štěpán: kázal a svědčil o Jeruzaléma, aby studoval u známého učitele 
životu i smrti smysl, který zákonická mysl Ježíši helénistickým Židům, a to tak úspěšně, že Zákona Gamaliela (22,3) - tato informace však 
Pavlova nemohla pochopit. Později se Pavel o proti sobě vzbudil krutou nenávist židovských není přesně historicky doložena. Podle vlastního 
této události zmínil ve své obhajobě před Židy i vůdců. Z toho důvodu jej církev poslala do Tarsu, svědectví studoval s výborným prospěchem (Gal 
před římskou posádkou v Jeruzalémě (Sk 22, 19- kde pro kazatele evangelia nebylo tak velké 1, 14). Přesvědčením byl farizeus a svou lásku k 
20) jako o nezapomenutelné zkušenosti. Ona nebezpečí. Zákonu dokázal horlivostí, se kterou pronásledo-
sama nezpůsobila jeho obrácení, byla však val křesťany - viděl v nich odpadlíky od židovství. Tři roky po svém obrácení navštívil Petra v 
součástí všech vlivů, které vedly k jeho přerodu Velmi brzy se stal uznávaným židovským Jeruzalémě, potom žil několik let v Sýrii a v 
na cestě do Damašku. vůdcem. Jeho vlastní svědectví, že „pomáhal Cilícii. Barnabáš ho přivedl z Tarsu do Antiochie 
Šavlovo obrácení bylo bezprostředním ortele vynášeti“ (26, 10), zdá se nasvědčovat v Sýrii a spolu s ním zanesl v čase hladu 

Rok svatého Pavla
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podporu křesťanům jeruzalémské církve. (Sk, 11, 
27-30). Když se vrátili, Duch Svatý je určil odejít 
na misie mezi pohany. Tři velké Pavlovy misijní 
cesty se staly nejdůležitějším obdobím jeho 
života.
První z nich podnikl spolu s Barnabášem a 
později i s Janem Markem na Kypr  a do jižních 
provincií Malé Asie ( Sk 13, 1- 14, 26). V 
jednotlivých městech ( Antiochie, Ikónium, 
Lystra, Derbe) založili církevní společenství, ale 
rovněž zakusili hodně pronásledování z důvodu 
evangelia. 
Druhá misijní cesta apoštola Pavla ve společnos-
ti Sílaje (pozdějšího Timoteje) vedla do Malé 
Asie a odtud na evropský kontinent (Soluň, 
Ateny, Korint), kde založil významné křesťanské 
obce. Během svého pobytu v Korintu Pavel 
napsal První a Druhý list Soluňanům. 
Během své třetí misijní cesty se Pavel zdržel tři 
roky v Efezu, kde působil s velkým úspěchem 
(Sk 19, 1-20,1; 1 Kor 16,9) a prostřednictvím 
svých spolupracovníků založil křesťanské 
společenství v Kolosách,  v Laodicei, v Hierapole 
( Kol 1,7; 2,1; 4,13). V Efezu napsal List 
Galaťanům, První list Korintským, pravděpodob-
ně také List Filipanům. Kvůli pronásledování 
odešel přes Makedonii z Efezu (tady napsal 
Druhý list Korintským) do Korintu (Sk 20, 3). Z 
Korintu poslal List Římanům a potom se vrátil do 
Jeruzaléma. 
V Jeruzalémě byl zatčen a strávil dva roky ve 
vězení v Cézarei. Během svého uvěznění napsal 
List Kolosanům, Efezanům a Filemonovi. Aby se 
vyhnul židovskému soudu, odvolal se na císaře a 
prokurátor ho poslal lodí do Říma. V Římě se 
zdržel dva roky jako vězeň (Sk 16, 31), ale mohl 
se celkem volně pohybovat, přijímat návštěvy a 
hlásit evangelium. 
Podle jistých náznaků v pastorálních  listech a 
podle církevní tradice byl Pavel z římského 
vězení vysvobozený, hlásil evangelium ve 
Španělsku, po čemž dlouho toužil  (Řím 15, 28), 
a potom vykonal cestu na východ (Efez, Kréta, 
Makedonie, … (1 Tim 1,3; 2 Tim 4,13; Tit 3,12; 
1 Tim 3,14; 4,13; 2 Tim 1,4). V Efezu ponechal 
Timoteje a na Krétě Tita, aby zorganizovali 
tamější křesťanské obce, a v Makedonii napsal 
První list Timotejovi a List Titovi. V Malé Asii byl 
Pavel pravděpodobně zatčen a převezen do 
římského vězení, kde krátce před svou 
mučednickou smrtí napsal Druhý list Timotejovi.  
Podle všech svědectví Pán Bůh vyvolil a povolal 
Pavla za apoštola pohanů (9, 15; 22, 21; 26, 17; 
Řím 15, 16; Gal 1, 16; 2, 7-8; Ef 3, 1-7). Jeho 
obrácení se tak stalo významnou součástí 
přechodu židovsky orientované církve v 
Jeruzalémě k církvi z pohanů v celém římském 
světě. 

                            zpracovala Karolina Janczyk 

Použité prameny:
- Jozef Heriban: Príručný lexinón biblických vied; 
Vydavatelstvo Don Bosco, Bratislava 1994
- Felix Porsch: Mnoho hlasů, jedna víra; ZVON, 
České katolické nakladatelství, Praha 1993
- Merčilo C. Tenney: O Novém zákoně

Právě tímto titulkem byl nazván 
můj první článek na podzim v roce 
2000, který jsem psal do našeho 
farního měsíčníku MOST z kněžské-
ho semináře v Římě. Uběhlo tedy 
dlouhých 8 let, a já vám, bratři a 
sestry, mohu dnes oznámit radost-
nou zprávu: stojím na prahu jedné 
konkrétní cesty ve službě Bohu, 
která má jméno „kněžství“. Po 5 
letech teologického studia na 
Gregoriánské univerzitě, po dvou 
letech na misiích v zemích bývalé 
Jugoslávie a po prvním roce licenci-
átu na Institutu Jana Pavla II na 
Lateránské univerzitě, který jsem 
letos v červnu zakončil, se nacházím 
tváří v tvář roku, ve kterém by se 
měla jedna etapa mého života 
uzavřít a jiná začít. 
Na konci května letošního roku jsem 
totiž absolvoval závěrečné pohovory 
pro jáhenské svěcení s formátory 
našeho semináře a asi půlhodinový 
osobní rozhovor s vikářem římské 
diecéze, kardinálem Camillo Ruinim. 
Na počátku června se pak sešli 
členové Komise pro klér římské 
diecéze, kteří oficiálně schválili 
jáhenská svěcení 14 kandidátům z 
našeho semináře Redemptoris Mater 
- mezi které tedy patřím i já - a 
stanovili datum těchto svěcení na 
30. října tohoto roku v Lateránské 
bazilice v Římě. Jáhenská svěcení 
nám však neudělí již jmenovaný 
kardinál Ruini, který na konci 
června ukončil po 17 letech svoji 
úlohu vikáře římské diecéze, ale 
nově jmenovaný vikář, kterým se 
stal kardinál Agostino Vallini. 
Kněžská svěcení bychom pak měli 
přijmout od Svatého Otce v bazilice 
sv. Petra ve Vatikánu někdy na 
počátku května 2009 (přesné datum 
nám ještě nebylo oznámeno).
Bude to tudíž pro mne poměrně 
náročný rok, jak kvůli přípravě a 
organizace těchto dvou svěcení, tak i 
proto, že bych v červnu příštího 
roku měl ukončit své dvouleté 
licenciátní studium, včetně složení 
všech zkoušek, které mi ještě 
zbývají, závěrečné zkoušky a 
napsání licenciátní práce. Třetí 
podstatnou skutečností, pro mne 
zcela novou, bude fakt, že po těchto 
prázdninách se už nebudu vracet do 
semináře, ale byla mi již přidělena 

farnost v Římě, kde budu začínat 
svoji jáhenskou službu. Tato farnost 
nese jméno sv. Ilaria z Poitiers, čítá 
asi 7 tisíc rodin a nachází se v jedné 
menší čtvrti v západní části Říma. V 
této farnosti budu sloužit do 
jáhenských svěcení ještě jako 
bohoslovec, po jáhenských svěceních 
jako jáhen a po kněžských svěceních 
se uvidí, jestli mě tam jako novok-
něze nechají, nebo mě přemístí podle 
potřeby do nějaké jiné římské 
farnosti, o čemž rozhodne kardinál. 
Otevírá se tedy přede mnou období 
plné nových prožitků, míst a lidí, se 
kterými člověk bude přicházet do 
styku, ale hlavně období, ve kterém 
na mne čeká to, na co jsem se po 
těch 8 let připravoval: říci Bohu své 
definitivní „ano“, které vtiskne 
nesmazatelnou pečeť kněžství 
mému životu. Pro tento krok budu 
potřebovat, bratři a sestry, i vaši 
modlitbu, o kterou vás tímto 
prosím, abych se mohl dobře 
připravit na tento důležitý moment 
a odevzdat celý svůj život do Božích 
rukou.
Ještě než zakončím toto své krátké 
povídání, bych chtěl dát možnost 
těm z vás, kteří by měli zájem se 
přijet podívat na tato kněžská 
svěcení do Říma v květnu příštího 
roku: z naší třinecké farnosti bude 
vypraven autobus (samozřejmě 
podle počtu přihlášených lidí), a to 
přes jednu cestovní agenturu, která 
zajistí program návštěvy Říma, do 
kterého bude zařazeno i toto 
kněžské svěcení. Tato agentura 
stanoví cenu zájezdu, včetně 
ubytování a stravy. Kdy a u koho se 
bude možné zapsat, se dozvíte v 
některém z podzimních čísel 
MOSTu, a to proto, že já sám ještě 
neznám přesné datum kněžských 
svěcení. To záleží na tom, jak ho 
stanoví Svatý Otec. Nám prozatím 
sdělili, že do Vánoc bychom ho měli 
znát. Jakmile tedy bude oficiálně 
stanoveno, uveřejníme ho v někte-
rém čísle MOSTu, společně s cenou 
zájezdu a jménem člověka, u 
kterého se bude možné přihlásit.
Srdečně vás zdravím a ještě jednou 
prosím o modlitbu.
                                

                                Zdeněk Gibiec

Radostní zpráva



Třinečtí farníci 5. července absolvovali autobusový zájezd na pouť na 
Velehrad. V Třinci pršelo, takže se všichni dostavili s deštníky. Jedni 
víc, druzí méně mokří. Jakmile jsme překročili Moravskou bránu, 
objevilo se sluníčko.
Přijeli jsme včas, takže jsme ještě před mší svatou obdrželi v bazilice 
svatokněžské požehnání. K sezení někteří z nás použili rozestavěné židle 
z minulého koncertního večera, jiní svoje skládací židličky a další v 
bazilice sledovali mši sv. z menších televizních obrazovek. Jelikož 
sluníčko svítilo, vysušili jsme si mokré deštníky a ochránili se jimi proti 
slunci.
Hlavním celebrantem byl kardinál Giovanni Coppa. Krásně se vyjádřil, že 
v Česku nechal půl srdce, ale dnes už má zase celé. Byl to velký zážitek, 
přímo být na místě konání, ale také radost, že s námi nejeli jenom 
mladší a starší senioři, ale i mladší lidé v produktivním věku.
V bazilice jsem objevila kartičku, na které bylo napsáno: „Přeji si a 
prosím, aby v případě vážného zranění, vážné nemoci nebo v nebezpečí 
smrti byl ke mně zavolán římskokatolický kněz. Děkuji.“ Myslím si, že 
podobnou kartičku by měl u sebe mít každý z nás.
                                                                                                      E. K.
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Svatá Hora u Příbrami v Čechách

MOST 8/XV

  1. Město, ve kterém byla pokřtěna první evropská              
křesťanka Lydie. (Sk 16,11-15)

  2. Židovská náboženská skupina, jejíž přívrženci patřili k                           
největším odpůrcům Ježíše. (Mat 5,20)

  3. Jméno užívané ve starém Egyptě pro označení panovní-            
ka. (l  Moj  40,1.2nn; 2 Moj 5,1 nn)

  4. Římský místodržitel, který vyslýchal apoštola Pavla.                              
(Sk 24. kap.)

  5. Jeden z prvních Ježíšových učedníků, který pocházel z                                   
Betsaidy. (Jan 1,43.44)

  6. Strom, který Ježíš odsoudil k uschnutí. (Mar 11,12-14)

  7. Křesťanka v Kenchrejích, kterou apoštol Pavel doporučil                          
římských křesťanům ke spolupráci. (Řím 16,1)

  8. Římský místodržitel a Felixův nástupce, který také                                           
vyslýchal apoštola Pavla. (Sk 25,1-6)

  9. Bohatý člen církve v Kolosech, kterému Pavel doporu-                                                             
čuje, aby přijal otroka za svého bratra. (list Filémonovi)

10. Město v Malé Asii, jehož křesťané nebyli apoštolem                  
Janem pokáráni, ale naopak. (Zjev 3,7-13)

11. Muž, kterého měl Timoteus napomenout za to, že učil,                     
že vzkříšení už nastalo. (2 Tim 2,16-18)

12. Otec prorokyně Anny, která se v chrámu setkala s                        
novorozeným Ježíšem. (Luk 2, 36)

13. Strom, který dal Ježíš jako příklad pro poznání poslední                         
doby před jeho příchodem. (Mat 24, 32-33)

14. Jedno z míst, kam se po Štěpánově smrti uchýlili                  
křesťané před pronásledováním. (Sk 11,19)

15. Příslušník Herodova rodu, po kterém byla pojmenová                               
na Cesarea na severu země. ( Mat 16,13; Mař 8,27)

16. Mladý korintský křesťan, který navštívil Pavla a potěšil                     
ho, když působil v Efezu. (l Koř 16,17)

17. Jeden ze sedmi řeckých Židů, zvolený v Jeruzalémském                
sboru k péči o chudé. (Sk 6,5; 8,5.6)

18. Skupina, ke které patřil Gamaliel, který se ve veleradě                     
zastal apoštolů. (Sk 5,33.34)

19. Pavel posílá pozdrav jednomu římskému křesťanovi,                          
který jak napovídá jeho jméno byl zřejmě jazykověd                    
cem. (Řím 16,15)

20. „Lék", který použil Izajáš na uzdravení vředů krále                  
Chizkijáše. (2 Král 20,7)

Biblický kviz
Najdi je, začínají na „F“!
Hledej slova a názvy, které začínají písmenem F. 
U některé odpovědi možná objevíte ještě další možnost.

Pouť na Velehrad

Jak již bylo oznamováno v kostele, třinečtí farníci hodlají dne 6.-7. října 
uskutečnit autobusový zájezd a navštívit Svatou Horu. Proto bych 
chtěla ve stručnosti přiblížit historii tohoto místa.
Svatá Hora je nejen kulturní památkou, ale především poutním místo. 
Již miliony poutníků sem zavítaly a desetitisíce přicházejí každý rok. 
Přijít na pouť znamená zamyslet se nad svým životem, obnovit a 
upevnit v sobě víru v milosrdného nebeského Otce, lásku k našemu 
Spasiteli a důvěru v mocnou přímluvu P. Marie.
První kaple P. Marie na Svaté Hoře zde byla dle starobylého podání 
postavena r. 1260 rytířem Malovcem. V 15.-16. století zde již stála malá 
svatyňka s věží a zvony. Do tohoto kostelíka byla v této době přenesena 
nynější milostná soška P. Marie, kterou od r. 1348 uctíval v Příbrami v 
domácí kapli první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. V roce 1647 
byla Svatá Hora svěřena řádu jezuitů. Ti zde byli 126 let – do roku 1773. 
Za jejich působení byla vystavěna a v roku 1673 posvěcena ke cti P. 
Marie Nanebevzaté tato svatyně.
V roce 1861 povolal pražský arcibiskup Kardinál Bedřich Josef 
Schwarzenberg na svatou Horu kněze z kongregace Nejsvětějšího 
Vykupitele (redemprotisty). Ti zde působili do 13. dubna 1950, kdy byli 
při rušení klášterů v naší vlasti násilně vyvezeni a po 40 letech 
dekretem kardinála Františka Tomáška se opět k 1. 3. 1990 na Svatou 
Horu vrátili.
                                                    z dostupných pramenů zpracovala E.K.

*  *  *



SV. KLÁRA Z ASSISI Kláru v 18ti letech provdat za císařského úkoly představené a s velkou věrností řehol-
důstojníka, hraběte Rogera. Krátce před ní závazky. Za bojů císaře Bedřicha II., vede-
zasnoubením, v noci po Květné neděli, v [Clara de Asisio] ných proti papeži, mohamedáni spojeni s 
březnu 1212 za doprovodu přítelkyně uprch- Bedřichem r. 1243 oblehli Assisi a přiblížili 
la tajně z domu. Jejím cílem byl kostelík se až ke klášteru. Klára, přes svoji nemoc, za Datum: 11. srpna, památka
Porcinkule. V něm, u oltáře Panny Marie si pomoci sester došla do brány s oltářní 
dala od sv. Františka ostříhat vlasy a přijala svátostí. Pozvedla ji a saracéni se okamžitě Úmrtí: 1253
hrubý řeholní hábit. Za plápolání hořících dali na ústup. Později ochránila Assisi ještě 
pochodní složila slib chudoby, čistoty a jednou před ozbrojenci císařského vojevůd-Patron: Assisi, klarisek, pradlen, pozlacova-
poslušnosti, kterým se zasvětila Bohu. Poté ce Aversy. čů, výšivkářek, sklenářů a malířů skla, televi-
odešla přebývat do nejbližšího kláštera Mezi těmi, kdo si dopisovateli s Klárou, byla ze; vzývána jako ochránkyně slepých a při 
benediktinek v Bastii. Po dvou týdnech ho i princezna Anežka česká, která se rozhodla horečkách 
zaměnila za další benediktinský na úpatí následovat její příklad. Nejstarší ze čtyř 
Subasio. dopisů odeslaných z Assisi je z r. 1235. Atributy: berla (opatská), ciborium, jednoro-
Strýc s dalšími příbuznými ji však vypátrali a Přísný řád Kláry přitahoval vynikající mladá žec, kalich, klaristka, monstrance
za pomoci ozbrojeného doprovodu ji přišli srdce na více místech Evropy již za jejího 
odvést. Klára před nimi vběhla do kostela a života. Bylo to pro její příklad víry a lásky i ŽIVOTOPIS
držíce se oltáře stáhla závoj, aby všichni pro horoucí modlitby, které za obrácení lidí 
viděli ostříhání - znak zasvěcení. Prý se jí vysílala ke svému Spasiteli. O jeho pokoře, Pocházela z Assisi jako sv. František a roz-
jako první zastal snoubenec a všichni pak utrpení a lásce často rozjímala. V utrpení hodla se k jeho následování. S ním založila 2. 
ustoupili. vynikala trpělivostí a říkala: "Jak by si mohl františkánský řád, zvaný později Klarisky. Po 
František pro Kláru a její nově vznikající člověk naříkat, když hledí na ukřižovaného složení slibu do Františkových rukou se 
komunitu vymohl u biskupa malý klášter s Ježíše zalitého krví!" usadila se spolusestrami u kostelíka sv. 
kostelem sv. Damiána. Odtud první jejich Umírala po více jak 22 letech těžké nemoci a Damiána. Tam po 43 let žila v chudobě, 
název "Chudé uzavřené dámy sv. Damiána." mluvila o útěše trpět z lásky k Ježíši Kristu. čistotě a poslušnosti. Vedla řádové spole-
Jejich představenou v roce 1215 byla zvole- Krátce před smrtí přijala apoštolské požeh-čenství, které bylo zprvu nazýváno "Chudé 
na zakladatelka Klára. Název klarisky se ujal nání od Inocence IV., který si povzdechl: dámy sv. Damiána." Dvakrát zachránila 
až po její smrti. Řeholní pravidla obdržely od 

"Kéž by mi dal Bůh, abych v hodině smrti Assisi před nájezdy Saracénů. Necelých 30 
Františka. Klára je jen upravila a trochu 

potřeboval požehnání tak málo jako Klára." let byla před svou smrtí nemocná, převážně 
doplnila. Hodnostáři, kterým byla předlože-

Pak byl mezi těmi, kteří šli za její rakví. Klára upoutaná na lůžko. 
na, se tak tvrdého života v chudobě prý 

byla po dvou letech, 15.8. 1255, papežem Její řád schválil papež Inocenc III. r. 1216. zhrozili. Klára však trvala na absolutní chu-
Alexandrem IV. prohlášena za svatou. Papež Řehoř IX. řeholi potvrdil až po úpra- době a o potvrzení jejího privilegia žádala 
Breviář k památce uvádí, že kostel sv. Jiří, v vách. Klára si ale nepřestala přát, aby v něm papeže. Jednalo se o právo nejen nic 
němž byla pohřbena, byl přebudován v byl zakotven požadavek absolutní chudoby, nevlastnit osobně, ale ani nepřijímat nic do 
basiliku a ta dostala její jméno. V roce 1849 který potvrdil až papež Inocenc IV. r. 1253. vlastnictví komunity. Předpokládá se, že 
bylo zjištěno, že její tělo nepodlehlo rozkla-

první papežský souhlas udělil Inocenc III., 
du. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI pak v září 1228 Řehoř IX. a při návštěvě 
Papežem Piem XII. byla r. 1958 prohlášena Assisi jej před smrtí Kláry ještě znovu potvr-
za patronku televize. Zvolila chudobu z lásky a žila za obrácení dil Inocenc IV. 

světa Z rodiny přišla první do komunity Klářina 
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBAPocházela z italského šlechtického rodu mladší sestra Anežka a pak i Beatrice. 

Offreducci-Faverone v Assisi. Narodila se Nakonec i její matka Hortulana. Klára se 
Jako Klára patřila Kristu tím, že se pro něj asi 16.7. 1194 jako Chiara Offreduccio, svými duchovními dcerami vedla asketický 
stravovala v zástupné lásce za druhé, budu dcera rytíře Favorina a šlechtičny Hortulany. život. Vedle častých postů nosila pod šaty 
žít opravdovějším životem z víry za ty, kteří Měla tři mladší sestry, kterým dávala dobrý hrubý kající oděv a spala na holé zemi, což jí 
nevěří, klanět se mu za ty, kteří se mu nekla-příklad svým zbožným a láskyplným živo- pak František zakazoval. Klára k němu měla 
ní a milovat ho za ty, kteří ho nemilují. tem. Rajmund Ondruš (S.J.) uvádí, že otec vztah dětinské oddanosti a celé společenství 
Bože, Tvá milosrdná láska vedla svatou této rodiny velmi brzy zemřel a proto je "Menších bratrů" bylo předmětem její nad-
Kláru, aby šla za Tvým voláním a zamilovala všude zdůrazněna starost strýce o provdání přirozené lásky. Se svými sestrami podporo-
si chudobu; prosíme Tě, pomáhej i nám, Kláry. Někteří zase staví otce mezi odpůrce vala tyto bratry společnými modlitbami v 
abychom nepřilnuli k věcem pozemským, později Klárou zvoleného povolání. úsilí o křesťanskou obnovu tehdejšího života 
ale následovali Krista a došli k patření na Snad o něm uvažovala již od 12ti let, kdy ve světě. 
Tebe v nebeské slávě. Skrze Tvého Syna velkou diskusi mezi lidem vyvolalo rozhod- Klára byla omilostněna mnohými duchovní-
Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s nutí syna bohatého obchodníka se suknem, mi dary a vynikala moudrostí, pro kterou se 
Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje Františka, který se r. 1206 rozhodl pro službu k ní o radu obrátil jednou nejen František, ale 
po všechny věky věků. Amen Bohu v chudobě. O šest let později se Klára písemně i papež Inocenc IV. Klára byla od 

rozhodla ho následovat. konce roku 1224 těžce nemocná a ač téměř 
Strýc hrabě Monaldo Scifi měl v úmyslu stále byla nucena ležet, s velkou obětí plnila Jan Chlumský, catholica.cz

Světci k nám hovoří …
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18. neděle v mezidobí (3.8.)                       
1. čtení: Iz 55,1-3; 2. čtení: Řím 
8,35.37-39; Evangelium: Mt 14,13-21                        
Žalm: odp. Otvíráš svou ruku a sytíš 
nás, Hospodine.                                                
Ref. Otwierasz rękę, karmisz nas do 
syta.

19. neděle v mezidobí (10.8.)                     
1. čtení: 1 Král 19,9a.11-13a; 2. čtení: 
Řím 9,1-5; Evangelium: Mt 14,22-33              
Žalm: odp. Pane, ukaž nám své 
milosrdenství.                                           
Ref. Okaż swą łaskę i daj nam 
zbawienie.

20. neděle v mezidobí (17.8.)                    
1. čtení: Iz 56,1.6-7; 2. čtení: Řím 
11,13-15.29-32; Evangelium: Mt 
15,21-28        Žalm: odp. Ať tě, Bože, 
velebí národy, ať tě velebí kdekterý 
národ!                                               
Ref. Niech wszystkie ludy sławią 
Ciebie Boże.

21. neděle v mezidobí (24.8.)                    
1. čtení: Iz 22,19-23; 2. čtení: Řím 
11,33-36; Evangelium: Mt 16,13-20                       
Žalm: odp. Hospodine, tvá dobrota trvá 
na věky, dílo svých rukou neopouštěj!           
Ref. Panie, Twa łaska trwa po 
wszystkie wieki.

22. neděle v mezidobí (31.8.)                    
1. čtení: Jer 20,7-9; 2. čtení: Řím 12,1-
2; Evangelium: Mt 16,21-27                       
Žalm: odp. Má duše po tobě žízní, 
Hospodine, Bože můj!                                              
Ref. Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza.

23. neděle v mezidobí (7.9.)                      
1. čtení: Ez 33,7-9; 2. čtení: Řím 13,8-
10; Evangelium: Mt 18,15-20                       
Žalm: odp. Kéž byste dnes uposlechli 
jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!                  
Ref. Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie

Pořad bohoslužeb v srpnu

most

uNeděle 3.8.2008 – 18. neděle v mezi- tější Svátosti Oltářní a svátostné 
dobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00    p ož eh n án í.  
a 17.00 česky. uPoslední neděle v měsíci – Ma-

uStředa 6.8.2008 – svátek Proměnění riánské večeřadlo.
Páně. uV průběhu týdne mše svaté začínají   

uSobota 9.8.2008 – svátek sv. Terezie v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, stře-
Benedikty od Kříže, panny a mučedni- du, pátek - ranní česky, večerní pol-
ce, patronky Evropy. sky. V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní 

polsky, večerní česky. uNeděle 10.8.2008 – 19. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00  u  K a žd ý  č tvrtek od 16.00 a první pátek 
a 17.00 polsky. po ranní mši svaté je výstav Nejsvě-

tější Svátosti Oltářní. uPátek 15.8.2008 – Slavnost Nanebe-
vzetí Panny Marie. uKaždý pátek po ranní i večerní mši 

svaté je výstav Nejsvětější Svátosti uNeděle 17.8.2008 – 20. neděle v me-
Oltářní s modlitbou Korunky k Božímu zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00       
Milosrdenství. a 17.00 česky.

uPrvní pátek v měsíci - litanie a za-uNeděle 24.8.2008 – 21. neděle v me-
svěcení Božskému Srdci Ježíšovu. zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00        

a 17.00 polsky. uMše svatá v Domově důchodců na 
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl uNeděle 31.8.2008 – 22. neděle v me-
hodiny před začátkem mše svaté je zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00       
možno přistoupit ke svátosti smíření.  a 17.00 česky.

uMše svatá v Nemocnici Sosna je uPátek 5.9.2008 – první pátek v mě-
sloužena každou sobotu v 15.30. síci.
Přede mší sv. příležitost ke svátosti uNeděle 7.9.2008 – 23. neděle v mezi-
smíření.dobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00          

a 17.00 polsky.

uKaždou neděli půl hodiny před ve-
černí mší svatou je adorace Nejsvě-

Nedělní liturgie
v srpnu

Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých 
mší sv. Sledujte vývěsku v kostele!

Příští číslo MOSTu 

vyjde 7. září 2008. 

Příspěvky můžete zasílat 

do 26. 8. 2008.

Intencje Apostolstwa Modlitwy  

- sierpień 2008

Intencja ogólna: 

Aby rodzina ludzka potrafiła usza-
nować Boży plan wobec świata i coraz 
bardziej ceniła całe stworzenie jako dar 
Boży dla niej.

Intencja misyjna: 

Aby lepsze rozpoznanie roli charyzma-
tów w postępie duchowym i kulturo-
wym przyczyniło się do tego, że Lud 
Boży odpowie na powszechne powo-
łanie do świętości.
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Pronajmu garáž
v Třinci Lyžbicích, 
tel. 776 117 247,

denně od 16:00 hod.

Prodám dětskou
skládací houpačku,
vhodnou i do bytu
tel. 604 500 385.

*  *  *


